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1. Statsforvalteren i Innlandet, brev av 17.12.2021, viser til vilkår i pbl 19-2 som må 
være oppfylt. Statsforvalteren minner om at vilkårene i pbl § 19-2 må være oppfylt for å kunne gi 
dispensasjon: 
- at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen ikke  
   blir vesentlig satt til side, og 
- at fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter ei samla vurdering 
Dette skal kommunen vurdere som grunnlag for sitt vedtak. 

Vi minner om at kommunen i sin behandling av saken også skal vurdere tiltaket etter 
naturmangfoldlovens prinsipper for offentlige beslutningstaking (jf. nml §§ 8-12). De vurderingene 
som kommunen gjør, skal gå fram av vedtaket.  

Hensynet bak plankravet i kommunedelplan for Øyer sør er å sikre en helhetlig planlegging av et 
større område. Kommunen har vurdert at tiltaket ikke vil medføre at intensjonene i 
kommunedelplanen settes til side. 
 
Tiltaket ligger innenfor varslet planområde for revisjon av reguleringsplan for Pellestova, og er i tråd 
med arealformål i overordna plan. Statsforvalteren mener det er uheldig at tiltakshaver ikke avventer 
revisjon av reguleringsplanen. Vi kan imidlertid ikke se at gjennomføring av tiltaket slik det er 
beskrevet vil berøre nasjonale eller viktige regionale hensyn innenfor våre fagområder, og vi vil ikke 
motsette oss at det gis dispensasjon. Vi forutsetter at tiltaket innarbeides i reguleringsplanen som er 
under revisjon. 

Kommunedirektørens kommentarer: 
Kommunedirektøren tar merknadene til etterretning. Kommunedirektøren forstår 
Statsforvalterens kommentar om at det er uheldig at tiltakshaver ikke avventer revisjon av 
reguleringsplan. Kommunedirektøren viser til sin vurdering av vilkåret i saksframlegget om at 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen 
ikke blir vesentlig satt til side.    
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2. NVE, brev av 12.8.2021, viser til at søknaden ikke omfatter eller berører NVEs 
ansvarsområder i vesentlig grad og NVE har ingen merknader til søknaden. 

Kommunedirektørens kommentarer: 
Kommunedirektøren tar merknadene til orientering. 

3. Innlandet fylkeskommune, brev av 31.8.2021, viser til søknad om dispensasjon fra 
kommunedelplan Øyer sør. Som særskilte merknader viser vi til at den aktuelle 
kommunedelplanen og reguleringsplanen er under revisjon og at denne type 
tiltak/virksomhet bør undergis en planmessig behandling slik at tiltakenes ulike 
konsekvenser blir håndtert på en helhetlig og god måte. Fylkeskommunen anbefaler derfor 
at kommunen opprettholder tidligere vedtak med vilkår og at saken undergis 
planbehandling. 
 

Kommunedirektørens kommentarer: 
Kommunedirektøren tar merknaden til etterretning. Kommunedirektøren forstår Innlandet 
fylkeskommunes kommentar om at det er uheldig at tiltakshaver ikke avventer revisjon av 
reguleringsplan. Kommunedirektøren viser til sin vurdering av vilkåret i saksframlegget om at 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen 
ikke blir vesentlig satt til side.   

4. Statens vegvesen, brev av 31.8.2021 
I forbindelse med en tidligere dispensjon for bygging av skikafe i 2018, ble det stilt vilkår om 
at det ikke skulle gis ytterligere dispensasjoner ved Pellestova. Vurderingen har vært at 
endringer på Pellestova bør skje etter en helhetlig planendring jf. reguleringsplanarbeidet 
som er igangsatt. 
 
Statens vegvesen anbefaler at kommunen forholder seg til dispensasjonen som ble innvilget 
i 2018, og de vilkår som ble satt der. Dette er ikke lenge siden. Økt trafikk og andre 
konsekvenser som en følge av tiltaket vil etter vårt syn bli best ivaretatt i en reguleringsplan 
som tar for seg hele området.  
Dersom det likevel innvilges dispensasjon forutsetter vi at trafikk og trafikksikkerhet blir 
tilstrekkelig ivaretatt i forbindelse med det nye slakteriet/restauranten, med et spesielt 
fokus på gående, syklende og skiløpere.  
Vi ber om å få tilsendt kommunens vedtak i saken. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Kommunedirektøren tar merknaden til etterretning. Kommunedirektøren forstår Innlandet 
fylkeskommunes kommentar om at det er uheldig at tiltakshaver ikke avventer revisjon av 
reguleringsplan. Kommunedirektøren viser til sin vurdering av vilkåret i saksframlegget om at 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen 
ikke blir vesentlig satt til side.  Trafikksikkerhet, hensyn til gående, syklende, skiløpere er 
viktige elementer i både planprosesser og dispensasjonsvurderinger.  
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5. Nina Midtlie, brev av 31.8.2021, viser til gjeldende plan for Pellestova og ber kommunen 
velge alternativ 1 slik at nytt forslag vil ivareta utsyn og utsikt for de opprinnelige leilighetene 
på Pellestova. I brevet pekes det på at de er innforstått med at byggetrinn 2 ville komme 
basert på vedtatt reguleringsplan fa 2006. Det vesentlige som leilighetseier er at kvaliteter 
og verdi av eksisterende bebyggelse ikke forringes som konsekvens av denne 
videreutviklingen. 
 
I dispensasjonsvedtak for skikafe 2018 sier vedtaket at; «Øyer kommune vil ikke gi ytterligere 
dispensasjoner i tilknytning til Pellestova før ny reguleringsplan er godkjent». 
 
Sameiet har fått presentert nye utviklingsplaner i sameiermøte mai 2021 hvor slakteriets nye 
plassering ble vist sammen med 3 nye store og høye leilighetsbygg, jf. tegning 29.5.2021. Til 
orientering legges også gammel utviklingsplan fra desember 2019 som viser de røde byggene 
som lå i opprinnelig reguleringsplan.  
 
Ved å beholde forslagets nåværende plassering av det nye bygget nedenfor bygg 8 som det 
står, jf. illustrasjon utbyggingsplan 29.5.2021, vil man ikke ivareta eksisterende bebyggelse 
slik det står i mottatt ny utviklingsplan, noe som ville blitt ivaretatt dersom opprinnelig 
reguleringsplan for Pellestova ble lagt til grunn. For å ivareta dagens utsyn, må første del av 
bygget gå i linje med dagens bygg 8 inn mot hotellet, dvs. flyttes syd-sydvest, samt plasseres 
lavere i terrenget som i den opprinnelig plan. Tilsvarende med de nye bygg på baksiden av 
bygg 7 og 5.  
 
Det er fortsatt ikke regulert hvordan de opprinnelige leilighetene, som i sine kontrakter har 
en parkering i parkeringshus og en parkering ute rundt de opprinnelige leilighetsbyggene, 
skal oppfylles. Ved nybygg er det også viktig å få dette punktet inn i en helhetlig 
reguleringsplan. 
 
Det er tidligere oppført et stort garasjebygg hvor et opprinnelig var planlagt 2 leilighetsbygg 
med manglende formalia. Dersom riktig prosedyre hadde vært fulgt, ville diskusjon og behov 
for omregulering kommet på et tidligere tidspunkt. Ved å godkjenne kun slakteri, et av flere 
bygg som planlegges og ikke en helhetligreguleringsplan for Pellestova synes det som 
kommunen ikke følger sine egne vedtak fra 15. mai 2018.  
 
I brevet fremsettes det krav om at kommunen velger alternativ 1, - dvs avslår søknad om 
slakteri og ikke gir flere dispensasjoner før det foreligger en samlet helhetlig vedtatt 
reguleringsplan for Pellestova.  
 
Kommunedirektørens kommentarer: 

Kommunedirektøren tar merknaden til etterretning. Kommunedirektøren forstår at det kan 
være motstridende interesser innenfor en reguleringsplan som ikke er fullt utbygd. Over tid 
vil de som allerede har etablert seg innenfor området forvente at deres kvaliteter ikke endres. 
Utbygger ønsker å realisere sine konsepter. Rammene disse har å forholde seg til er 
reguleringsplanens rammer. En reguleringsplan kan revideres. I slike prosesser er det 
lovpålagt medvirkning, og alle kan ha meninger om planforslaget som ligger på bordet. 
Kommunedirektøren forstår leilighetseiers kommentar om at det er uheldig at tiltakshaver 
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ikke avventer revisjon av reguleringsplan. Kommunedirektøren viser til sin vurdering av 
vilkåret i saksframlegget om at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i formålsbestemmelsen ikke blir vesentlig satt til side. Etter høringsfristen har 
utbygger og Midtlie undertegnet en samtykkeerklæring.  

 
6. Asmund Holt, brev av 1.9.2021, viser til gjeldende reguleringsplan fra 2006 som tar 
hensyn til eksisterende bebyggelse mht. plassering, utsikt, solforhold og volum. I denne planen er det 
plassert en bygning nedenfor eks. bygn. 8, i avstand til bygning 8, i området slakteriet er tenkt 
plassert. Ny utviklingsplan ble presentert i sameiermøte mai 2021 viser slakteriets nye plassering 
sammen med 3 nye leilighetsbygg. Ett av byggene er plassert svært nær bygning 8, og påvirker utsikt 
fra både bygning 7 og 8. Foreslått plassering av slakteri vil påvirke muligheten for en justert 
plassering av nevnte leilighetsbygg, som å trekke et lenger mot syd. En innvilgning av søknad vil 
derfor legge begrensninger på videre bearbeiding av nevnte utviklingsplaner. Det er viktig at man 
ikke binder opp deler av hverken dette eller andre områder med nye enkeltbygg, før en samlet og 
helhetlig utbygging av Pellestova-området er forsvarlig behandlet. Holt ber kommunen avslå søknad 
om dispensasjon for oppføring av slakteri og ikke gi flere dispensasjoner før det foreligger en samlet 
helhetlig vedtatt reguleringsplan for Pellestova.  

Kommunedirektørens kommentarer: 

Kommunedirektøren tar merknaden til etterretning. Kommunedirektøren forstår at det kan være 
motstridende interesser innenfor en reguleringsplan som ikke er fullt utbygd. Over tid vil de 
som allerede har etablert seg innenfor området forvente at deres kvaliteter ikke endres. 
Utbygger ønsker å realisere sine konsepter. Rammene disse har å forholde seg til er 
reguleringsplanens rammer. En reguleringsplan kan revideres. I slike prosesser er det 
lovpålagt medvirkning, og alle kan ha meninger om planforslaget som ligger på bordet. 
Kommunedirektøren forstår leilighetseiers kommentar om at det er uheldig at tiltakshaver 
ikke avventer revisjon av reguleringsplan. Kommunedirektøren viser til sin vurdering av 
vilkåret i saksframlegget om at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i formålsbestemmelsen ikke blir vesentlig satt til side.  Etter høringsfristen har 
utbygger og Holt undertegnet en samtykkeerklæring.  

 

 

 


